
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Breaza a unor mijloace fixe, în 
vederea aplicării procedurii legale de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare, în condiţiile legii 

Având în vedere expunerea de motive nr.7101/02.06.2011,  formulată de Primarul  oraşului  Breaza, 
dl.Nicolae Ferăstrăeru;

Ţinând seama de:
-  raportul de specialitate nr.7142/02.06.2011 întocmit de dna.Bunghez Daniela, inspector principal în cadrul 
Serviciului Financiar-Contabil;
- raportul  Comisiei  pentru  prognoza…buget  finante,  administrarea  domeniului  public  si  privat 
comert si servicii din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;  

- avizul nr.7143/02.06.2011, al secretarului orasului Breaza;
În conformitate cu prevederile:
- art.10 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia, modificată şi completată;
- art.1-4 din OG nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, 

casare  şi  valorificare  a  activelor  corporale  care  alcătuiesc  domeniul  public  al  statului  şi  al  unităţilor  
administrativ-teritoriale;

- art.21 din Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale 
şi necorporale, republicată, modificată şi completată;

- Anexa 2 – Regulament privind valorificarea bunurilor scoase din funcţiune aparţinând 
instituţiilor publice, la HG nr.841/1995;

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.”c” si art.115 alin. (1) lit. “b” coroborat cu art. 45, alin. (3)  
din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;

Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre

Art.1. Aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Breaza a mijloacelor fixe 
prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  (1) Aprobă  scoaterea  din  funcţiune,  casarea  şi  valorificarea,  după  caz  a  mijloacelor  fixe 
prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, cu respectarea prevederilor legale aplicabile acestor proceduri.

(2) Sumele încasate din valorificare, se fac venit la bugetul local al oraşului Breaza.
Art.3. Primarul oraşului Breaza prin aparatul de specialitate, va asigura demararea procedurilor legale 

pentru punerea în aplicare a prezentei hotărâri.
Art.2.  Prezenta  hotărâre  va  fi  comunicată  prin  grija  Serviciului  Administraţie  Publică  Locală, 

Prefecturii Prahova,  Serviciului Financiar-Contabil şi SC Hidro Prahova SA.
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